KVIKGUIDE

BRIDGE PÅ
BBO OG FUNBRIDGE

BBO (BridgeBaseOnline) er et forum på
internettet for bridgespillere fra hele
verden, i alle aldre og på alle niveauer.
Det er muligt at spille turneringer, både
individuelle, par- og holdturneringer,
meldetræne med sin makker, spille mod
mennesker på den anden side af kloden,
sågar mod robotter, og ikke mindst er
der chancen for at følge de største
danske mesterskaber og mest
prestigefyldte udenlandske turneringer.
Der er ligeledes skabt en BBOapplikation, så man kan se bridge fra sin
mobiltelefon, hvis man fx er til et
kedeligt møde.
Tjenesten er ganske gratis og åben for
alle.
På de efterfølgende sider kan du finde en
guide til hvordan du spiller bridge på
BBO.

Funbridge gør det muligt for dig at spille
bridge på internettet og app. Du kan
lære hvordan du spiller bridge, øve
bridge og udfordre dine venner.
Funbridge er tilgængelig til iPhone, iPad,
Android, andre tablets og til PC og Mac.
Alle får 50 spil gratis og herefter kan du
vælge at købe en pakke med spil eller et
abonnement.
Funbridge er ikke udviklet af Danmarks
Bridgeforbund, men vi har i samarbejde
med Funbridge gjort det muligt, at man
gratis kan spille træningsspillene fra
Nordisk Standard bog 1, 2, 3 og 4 på sin
smartphone eller tablet.

BRIDGE PÅ BBO
Denne kvikguide duer både til PC og App. Bemærk at ikke alle funktioner er gratis.

Gå ind på
www.bridgebase.com

Klik på
’LOGIN/REGISTER’

Klik på
’Bliv medlem (gratis)’

Nu skal du oprette dig.
•
•
•
•

•
•
•

Vælg brugernavn
Vælg adgangskode
Indtast din e-mail
Skriv dit rigtige navn, så
dine venner har lettere
ved at finde dig
Vælg niveau og land
Accepter betingelserne
Klik på ”Tilmeld”

Du vil nu få tilsendt en mail,
hvor du skal bekræfte din
mailadresse

SPIL SELV BRIDGE PÅ BBO
Når du er logget ind, er dette startsiden:

Her kan du vælge mellem:
•
•
•
•

Enmandsspil (solitaire) – her kan du fx spille mod tre robotter
Konkurrencebetonet (competetive) – her spilles turneringer
Afslappet (casual) – hyggebridge – her kan du gå ind og spille
Træning (practice) – her er der bl.a. mulighed for at meldetræne med din makker og
træne din spilføring (vælg Bridge Master og niveau).

Tip: Hvis du bare vil spille en masse spil, så vælg Just Declare på forsiden (inden du logger
ind). Her er der meldt for dig og du kan bare spille spil

Afgiv din første melding ved først at klikke på et tal.
Nu dukker de fire korttegn op, og du kan færdiggøre din melding.
Når du spiller med robotter, er du i aktion hele tiden. Hvis din robot-makker får spillet,
bliver du spilfører. Du spiller et kort ved at klikke på det.

MELDETRÆNING MED MAKKER PÅ BBO
På startsiden/forsiden vælger du ”Træning”. Herefter klikker du på ”ÅBN ET MELDEBORD”,
og nedenstående boks dukker op.

Nu skal du opstille præmisserne for jeres bord.
Her har du mulighed for at vælge om der må være tilskuere (ugler) ved dit bord, om de må
chatte med mv. I boksen ’Modstanderes meldinger’ kan du vælge, om I vil melde
uforstyrret, eller om der må komme indmeldinger fra modstandere. Hvis du vælger
’Bestemt af vært’, får du mulighed for at sætte robotter ind som modstandere, når du har
startet bordet.
Til sidst skal du indtaste din og makkers navn under Nord og Syd. Her trykker du på blot på
Nord og Syd og der dukker en boks op du kan skrive i.
Når du er færdig trykker du på ’Åbn bord’.

Hvis du gerne vil have robotter som
meldemodstandere, kan du trykke på
V/Ø og så vælge ’Robot’.
I menuen kan du bl.a. ændre
indstillingerne du har valgt til bordet.
Her kan du også indtaste hvor mange
honnørpoint du og din makker mindst
skal have sammen under
’Fordelingskilde’
Det er også her du starter spillet ved
at trykke på ’Omgiv’. Så kommer
kortene frem.
Menuen finder du her.

SE BRIDGE PÅ BBO
På BBO er der ofte live transmissioner fra turneringer over hele verden. Her kan du også
følge danske elitespillere i en række nationale turneringer. Der sidder en indtaster ved
spillernes bord, som taster hver melding og hvert kort, der bliver spillet.
Hvis du klikker på ’Rama
(livetransmission)’ kommer
der en liste frem over de
borde, der transmitteres
fra. Du kan se turneringens
navn og navne på spillerne.

Tryk på det bord du er
interesseret i, for at blive
tilskuer (ugle).

Meldeforløbet vises i midten af
skærmen, hvor også du efter
meldeforløbet kan følge med i
spillet.
Du kan se tidligere spil ved dette
bord til højre på skærmen.
Hvis du klikker på et af de
tidligere spil, dukker
meldeforløbet op i bunden til
højre.

SPIL BRIDGE PÅ FUNBRIDGE
Denne guide er lavet på telefon, men er det samme på PC – dog kan der være enkelte ting
du ikke kan lave på PC.
Start med at downloade App’en eller på PC (www.funbridge.com/da/)
Når du starter app’en første gang, skal du
oprettes. Det letteste er login med Facebook.
Man får 50 gratis spil ved oprettelsen og 50
ekstra, hvis man bekræfter sin e-mail. Vi
arbejder på en løsning, der vil give flere spil.

Man skal endvidere vælge grundsystem, fx
Nordisk, der minder meget om det, der
undervises efter, eller 5-farve major. Du skal
også angive, om du er begynder, øvet eller
avanceret.

Når du er har oprettet dig som bruger, vil din startskærm se sådan ud
Vigtige punkter er:
•

•
•
•

Menuen - aktiveres ved at klikke på de 3
vandrette streger øverst til venstre (blå
pil).
Turnering – for de mere rutinerede.
Træning – her kan du spille alene.
Udfordr en spiller – her kan du udfordre
en af dine venner til en lille match på 5
spil.

Menuen ser sådan ud:
De vigtigste punkter er
•
•
•

Mine venner, søg efter og opret venner
Indstillinger
Min konto – her kan du rette og tilføje oplysninger
til dit brugernavn.

OBS! Inden du går videre er det en gode idé at rette dine
oplysninger under min konto (blå pil) samt rette
grundsystem under indstillinger (grøn pil). Den foreslår
Nordisk, der minder meget om det, der undervises efter.
Du kan også vælge 5-farve major, som spilles af rigtigt
mange i Danmark. Du skal også angive, om du er
begynder, øvet eller avanceret. Det mest normale er
begynder, og her får du også lidt mere hjælp, og
konventionerne passer til det, du har været igennem
indtil videre.

Her kan du også søge og tilføje venner, og under
indstillinger – Spillebord, fremvisning og ergonomi kan
man vælge ”Tilbagetag et spillet kort”. En nyttig
funktion, indtil man er mere rutineret.

Nu skal vi spille!
Vi starter med træning.
Alt det, der ligger under træning, spiller du alene.
•
•

•
•
•

•

’Træningsspil’, her spiller du 1 spil ad gangen
mod computeren, med dit eget system
’Kom i gang med bridge’. Her ligger der noget
materiale udviklet i samarbejde med Danmarks
Bridgeforbund. Her bliver meldinger, spil osv.
gennemgået fra bunden.
’Nemme turneringer’, her kan du sammenligne
dig med andre begyndere.
’Mød eliten’, her spiller du 4 spil og bliver
sammenlignet med andre spillere.
’Kommenterede turneringer’ er 16 spil. Du
spiller i dit eget tempo. Efter turneringen
gennemgår en ekspert alle spillene og
forklarer, hvad man bedst gør og hvorfor.
’Eksklusive turneringer’ er hvor du opretter
dine egne turneringer og hvor du kan deltage i
andres.

Og nu til selve spillet. Hver enkelt hånd
foregår således:
1. Din hånd er altid nederst. Meldingerne på
midten viser, at det er din tur. Kun de
tilstrækkelige meldinger er tilbage.
2. De øvrige spilleres meldinger vises ud for
deres plads. Her har makker altså åbnet 1ut,
der viser 15-17 point og en jævn hånd.
3. Man kan altid klikke på en melding for at se
det, den viser. Det gælder både de afgivne
meldinger ud for hver spillers plads og de
mulige meldinger inde på midten.

Når man har valgt, hvad man vil spille skifter
skærmbilledet sig. Hvis vi her trykker på fx 2kl
(vi vil gerne spørge makker om 4-farve i
major), vil skærmen fortælle hvad 2kl.
betyder. Er meldinger fx kunstige vil dette
også vises.
Sådan fortsættes det indtil en kontrakt er
indgået og så er spillet i gang.

Efter spillet kommer resultatsiden frem.
Her kan du se hvad din score er. Det er den gule
linje i midten (blå pil).
Her kan du også sammenligne dig med andre,
hvor du kan se at nogle har fået flere stik og
andre færre.
Nu er du for alvor klar til det næste spil.
Klik på den gule knap nederst.
God fornøjelse!

